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ROGÉRIO CARVALHO, brasileiro, divorciado, Senador da 

República (PT/SE), portador de cédula de identidade RG nº  SSP 

/SE, inscrito no CPF, com endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, 

Ala Teotônio Vilela, Gabinete 12, CEP 70.165-900, Brasília/DF; 

HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA, brasileiro, divorciado, Senador da 

República (PT/PE), portador da carteira de identidade RG nº, 

inscrito no CPF/MF, com endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, 

Bloco A, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 25, CEP 70.165-900, 

Brasília/DF; JAQUES WAGNER, brasileiro, casado, Senador da 

República (PT/BA), portador da cédula de identidade nº SSP/RJ 

e inscrito no CPF nº, com endereço funcional no 



Senado Federal, Anexo 1, 23º Pavimento, CEP 70.165-900, 

Brasília/DF; JEAN PAUL TERRA PRATES, brasileiro, casado, Senador 

da República (PT/RN), portador da cédula de identidade RG nº, 

inscrito no CPF nº; com endereço funcional no Senado Federal 

Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 03 CEP 70.165-900, 

Brasília/DF; PAULO RENATO PAIM, 

brasileiro, casado, Senador da República (PT/RS), portador de 

cédula de identidade RG nº, inscrito no CPF nº, com endereço 

funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três 

Poderes, Senado Federal, Anexo I, 22º Andar, CEP 70.165-900, 

Brasília/DF; PAULO ROBERTO GALVÃO DA 

ROCHA, brasileiro, em união estável, Senador da República 

(PT/PA), portador da carteira de identidade RG nº, inscrito no 

CPF nº, com endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, 

Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Bloco A, Ala 

Teotônio Vilela Gabinete 08, CEP 70.165-900, Brasília/DF; 

ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS, 

brasileira, casada, Senadora da República, portadora da cédula 

de identidade RG nº, inscrita no CPF/MF nº, com endereço 

funcional no Senado Federal Anexo 1, 8º Pavimento, CEP 70.165-

900, Brasília/DF; ALEXANDRE ROCHA SANTOS 

PADILHA, brasileiro, casado, Deputado Federal, portador de 

cédula de identidade RG n°  SSP/SP, inscrito no CPF n, com 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios Praça dos Três 

Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 956, CEP 

70.160-900, Brasília/DF; ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, brasileiro, 

casado, médico, portador da CI nº  – SSP/SP e CPF nº, no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com 

endereço sito no gabinete Ala A Ed. Principal – Anexo I – 

70160-900 – Brasília (DF) e endereço eletrônico 

dep.arlindochinaglia@camara.leg.br; ERIKA KOKAY, brasileira, 

bancária, portadora da CI nº  SSP/DF e CPF mº, atualmente no 

exercício do mandato de Deputada Federal pelo Partido dos 

Trabalhadores do Distrito 

mailto:dep.arlindochinaglia@camara.leg.br


Federal, com endereço na Câmara dos Deputados - Anexo IV - 

Gabinete nº 203 e endereço eletrônico 

dep.erikakokay@camara.leg.br; FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 

GONÇALVES (Assis Carvalho), brasileiro, casado, portador do RG 

nº  –SSP/PI, inscrito no CPF, casado, atualmente no exercício 

do mandato de Deputado Federal pelo PT/PI, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 909 - 

Brasília/DF; JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, 

brasileiro, casado, Deputado Federal, portador do RG nº, 

inscrito no CPF sob o nº, com domicílio funcional situado na 

Praça dos Três Poderes, Anexo III, Gabinete 571,Brasília/DF, 

CEP 70.160-900 e REJANE RIBEIRO 

SOUSA DIAS, brasileira, casada, administradora, portadora do RG  

– SSP/PI, CPF, atualmente no exercício do mandato de Deputada 

Federal pelo PT/PI com endereço na Câmara dos Deputados, 

Gabinete 624 - Anexo IV – Brasília – DF vêm perante Vossa 

Excelência, nos termos do §2º e incisos I e II do art. 74 da 

Constituição Federal, e com fulcro no disposto no art. 71, 

incisos IX e XI da Constituição Federal e arts. 1º, I a IX e 

XVI, 5º, 53 a 61 da Lei nº 8.443, de 16 de Julho de 1992, 

apresentar REPRESENTAÇÃO ante possíveis irregularidades 

administrativas na gestão de recursos públicos, perpetradas, em 

tese, pelo PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – SENHOR 

JAIR BOLOSNARO, brasileiro, casado, com nº de identidade 

SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº, atualmente na titularidade 

do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, com 

endereço situado no Palácio da Alvorada - Zona Cívico-

Administrativa - Brasília/DF, 70150-903, pelo MINISTRO 

INTERINO DA SAÚDE – GENERAL EDUARDO PAZUELLO, 

brasileiro, militar, estado civil desconhecido, número de 

identidade e registro no cadastro de pessoas físicas ignorados, 

atualmente no exercício das funções de Ministro da Saúde, com 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 

Edifício Sede do Ministério da Saúde, Térreo e pelo MINISTRO 
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CHEFE DA CASA CIVIL – GENERAL WALTER SOUZA BRAGA NETTO, 

brasileiro, militar, estado civil desconhecido, número de 

identidade e registro no cadastro de pessoas físicas ignorados, 

atualmente no exercício das funções de ministro-chefe da Casa 

Civil e Coordenador do Comitê de Crise para Supervisão e 

Monitoramento dos Impactos da Covid-19, com endereço funcional 

na Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4ºandar CEP: - 

Brasília-DF, pelas razões de fato e de direito a seguir 

delineadas a respeito da execução orçamentária, aplicação de 

recursos públicos destinados ao enfrentamento do Estado de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

decorrente da pandemia da Covid-19. 

 

 

I – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. 

 

 

 

1. Como de amplo conhecimento dos Poderes da República e 

da sociedade em geral, o Brasil, como o mundo, enfrenta a 

lamentável pandemia pelo coronavírus, e os dados epidemiológicos 

demonstram o crescimento vertiginoso da contaminação, assim como 

da mortalidade, que reafirmam o ainda estado de emergência em 

saúde e de calamidade pública por que passa o país, que inclusive 

são objeto de monitoramento destacado de parte deste Tribunal, 

por meio do Coopera-Programa especial de atuação no 

enfrentamento à crise da Covid-19. 

 
2. O Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional em razão do contágio pelo coronavírus ensejou e 

enseja medidas extremas, de caráter restritivo e impositivo de 

parte do Estado, com a ampla colaboração dos indivíduos e, o 

mais relevante ao objeto desta Representação, a necessidade de 

investimentos públicos, notadamente de parte da União, com 

impactos orçamentários e financeiros, em razão do dever 

constitucional que se impõe aos Poderes Públicos, notadamente o 



Executivo, de proteção e prevenção de todos, na medida em que 

repercute na esfera de direitos e garantias fundamentais, 

notadamente a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. 

 
3. Desde os marcos da pandemia, a par, inclusive, das 

medidas legislativas editadas, a postura da mais alta autoridade 

pública do Brasil, a saber, o Presidente da República, ora 

Representado, tem sido de negação do evento e suas dimensões; 

de recusa às recomendações e diretrizes científicas; de rejeição 

ao balizamento das ações de enfrentamento segundo experiências 

já vivenciadas por outros países e que direcionam no sentido de 

diagnósticos de boas práticas e de posturas equivocadas que 

levaram a resultados positivos ou negativos, minorando ou 

agravando os efeitos letais da contaminação pelo coronavírus, 

de incitação da população a comportamentos violadores de medidas 

sanitárias preventivas. E, em atuações comissivas ou omissivas, 

o Presidente da República explicita condutas que submetem o 

Brasil ao estágio mundial de terceiro país em contaminação e 

segundo em mortes pela Covid-191, sendo que mais de 10% (dez por 

cento) das mortes por Covid-19 no mundo são de brasileiros e, 

no âmbito da América do Sul, o Brasil ostenta a estatística de 

mais de 50% dos contaminados e mortos, conforme dados da 

Organização Mundial de Saúde. 

 
4. Tomando-se por norte a linha cronológica traçada pelo 

site jornalístico Jornalismo Art2, evidencia-se o descompromisso 

do Presidente da República com o enfrentamento de tão grave 

crise sanitária, em posturas quando não omissivas, adversas às 

recomendações científicas e ao próprio estado de emergência em 

 

 

1 Fonte: https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 
https://covid19.who.int/ 
2 Fonte: https://www.jornalismo.art/2020/06/22/jair-bolsonaro-sabotagem-novo- 
coronavirus/?utm_content=buffer995f5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buff       
er 
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saúde pública já reconhecido por lei, por conseguinte, 

desrespeitosas às autoridades públicas e à população. Vejamos: 

 
 26 de fevereiro de 2020: O Brasil confirma o primeiro caso 

de Covid-19.

 15 de março de 2020, 162 casos confirmados: Ignorando as 

recomendações científicas, na qual se lastreiam o próprio 

Ministro da Súde, e governamentais (Decreto Distrital nº 

40.509, de 11 de março de 2020) de isolamento social, 

desconsiderando que esteve em agenda internacional com 

integrantes da deleção brasileira diagnosticadas com o 

coronavírus, Jair Bolsonaro participa presencialmente de 

manifestação pública ideológica contra Poderes da 

República.

 17 de março de 2020, 1 morto: Mesmo com a notícia da 

primeira vítima fatal da Covid-19, Jair Bolsonaro não 

esconde que o protagonismo do então Ministro da Saúde o 

incomoda, e promete organizar uma festa de aniversário 

para mais de mil de convidados.

 20 de março de 2020, 11 mortos: Jair Bolsonaro minimiza a 

potencialidade do coronavírus e argumenta que, “depois da 

facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar“.

 24 de março de 2020, 46 mortos: Jair Bolsonaro pronuncia- 

se em cadeia nacional de rádio e  televisão,  para 

pregar contra o isolamento social. No pronunciamento, 

alega que, por possuir um histórico de atleta, estaria 

protegido contra o que novamente chama de “gripezinha”. 

Um escárnio à majoritária população brasileira que vive 

em condições de pobreza e extrema pobreza.

 25 de março de 2020, 59 mortos: Após Jair Bolsonaro 

defender um relaxamento do isolamento social, os Correios 

passaram a descontar parte da remuneração dos 

funcionários que estavam em quarentena.

 28 de março de 2020, 111 mortos: O Governo Federal lança 

campanha publicitária “O Brasil não pode parar” contra as 

medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas 

pelos entes federativos. A Justiça Federal impede a 

veiculação da campanha.

 30 de março de 2020, 159 mortos: Jair Bolsonaro esvazia o 

Comitê de crise, e endossa uma mentira que reverberava
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nas redes sociais sobre uma morte acidental ter inflado 

números da como Covid-19. 

 1º de abril de 2020, 240 mortos: Persistindo no discurso 

contra o isolamento social, Jair Bolsonaro compartilha um 

vídeo falso sobre um desabastecimento nos estados e 

municípios que, na verdade, não ocorria em lugar nenhum.

 2 de abril de 2020, 324 mortos: Alegando que os 

governadores estariam com “medinho” da doença, Jair 

Bolsonaro diz que só faltava apoio popular para assinar um 

decreto já pronto contra o isolamento social.

 13 de abril de 2020, 1.328 mortos: Bolsonaro veta o uso 

de dados de celulares no mapeamento do isolamento social.

 16 de abril de 2020, 1.924 mortos: Jair Bolsonaro demite 

Luiz Henrique Mandetta porque o então  Ministro  da 

Saúde cometia o pecado de ignorar as diretrizes 

presidenciais e atuava em sintonia com as recomendações 

da OMS no enfrentamento da pandemia.

 17 de abril de 2020, 2.141 mortos: Jair Bolsonaro volta a 

defender a abertura do comércio, mas promete assumir a 

responsabilidade caso a situação piorasse. Na mesma data, 

Bolsonaro pede ao Ministro da Justiça para reabrir as 

fronteiras do país.

 19 de abril de 2020, 2.462 mortos: Em alinhamento com as 

diretivas do Presidente Jair Bolsonaro, o então Ministro 

da Educação promete premiar universidades que sabotem o 

isolamento social.

 20 de abril de 2020, 2.587 mortos: Ao ser alertado do alto 

número de mortes naquele dia, Jair Bolsonaro respondeu a 

um jornalista: “Eu não sou coveiro, tá certo?“

 22 de abril de 2020, 2.906 mortos: Em reunião ministerial, 

Jair Bolsonaro reclama que o diretor-geral da Polícia 

Rodoviária, que viria a ser demitido por causa da 

homenagem, não destacou na nota as comorbidades de um 

policial morto pela covid-19.

 27 de  abril  de  2020,  4.603  mortos:  O  presidente  

é alertado pela Abin que a pandemia avançava com tanta 

força no Norte do país que já provocava caos nos 

cemitérios de Manaus, mas o alerta é ignorado.

 28 de abril de 2020, 5.083 mortos: Ao ouvir uma repórter 

citar que o Brasil superou a China no total de mortos por
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Covid-19, Jair Bolsonaro responde: “E daí? Lamento. Quer 

que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre“. 

 11  de  maio  de  2020,  11.653  mortos:  Jair  

Bolsonaro inclui academias e salões de beleza como 

serviços essenciais, e cogita vetar o pagamento de 

auxílio emergencial às categorias, o que forçaria uma 

exposição dos profissionais aos riscos da pandemia.

 13 de maio de 2020, 13.240 mortos: Jair Bolsonaro 

finalmente apresenta o exame negativo para Covid-19, uma 

prova que sonegava à opinião pública havia dois meses.

 14 de maio de 2020, 13.999 mortos: Jair Bolsonaro edita 

uma Medida Provisória isentando de responsabilidade 

agentes públicos que, como ele, pecavam por ação ou 

omissão em atos relacionados à pandemia.

 15 de maio de 2020, 14.962 mortos:  O  governo  

Bolsonaro dificulta o acesso ao auxílio emergencial 

condicionando o socorro à retirada de ações contra a União 

da parte de estados e municípios. Nessa mesma data, por 

não concordar com a insistência presidencial no uso da 

cloroquina, medicação cuja eficácia contra a covid-19 

jamais foi comprovada, Nelson Teich se demite do comando 

do Ministério da Saúde.

 16 de maio de 2020, 15.662 mortos: Com a pandemia no 80º 

dia, o governo Bolsonaro tinha enviado aos estados menos 

de 3% dos respiradores prometidos.

 25 de maio de 2020, 23.473 mortos: Pela primeira vez, o 

Brasil foi o país que, em todo o mundo, contabilizou mais 

mortes por Covid-19 num intervalo de 24 horas.

 27 de maio de 2020, 25.598 mortos: Mesmo com a pandemia 

no 92º dia, o governo Bolsonaro havia pago menos de 7% dos 

R$ 11,74 bilhões disponibilizados para execução direta no 

combate à pandemia.

 28 de maio de 2020, 26.764 mortos:  O  governo  

Bolsonaro revogou uma portaria que obrigava a adesão ao 

isolamento social da parte de indivíduos com suspeita de 

Covid-19.

 3 de junho de 2020, 32.548 mortos: Mesmo sob acusações de 

crimes de responsabilidade, com riscos de processo de 

impeachment, Jair Bolsonaro insiste vetar o uso de R$ 8,6 

bilhões — de um fundo que nem mais existia — para o 

combate à Covid-19.
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 5  de  junho  de  2020,  35.026  mortos:  Jair  

Bolsonaro pressiona o Ministério da Saúde para dificultar 

o acesso da imprensa e da população às estatísticas sobre

o avanço da Covid-19 no Brasil, determinando a alteração 

do horário de divulgação de dados e a omissão dos dados 

sobre os óbitos. 

 11 de junho de 2020, 40.919 mortos: Jair Bolsonaro 

recomenda que apoiadores invadam hospitais de campanha em 

busca  de  provas  de  que  estariam  vazios  —  o    

que resultou em tumultos e violação de normas sanitárias 

e de respeito ao patrimônio público nos dias que se 

seguiram. Nesta mesma data, o Presidente diz ter vetado o 

trecho de um projeto de lei que permitia a síndicos de 

todo o país barrar festas em condomínios, mantendo a linha 

adversa ao isolamento social.

 19 de junho de 2020, 48.954 mortos: O Brasil supera o 

milhão de casos, e ainda quebra o recorde mundial de 

diagnósticos confirmados em um único dia. Jair Bolsonaro, 

no entanto, estava mais preocupado em reabrir o comércio.

 20 de junho de 2020, 49.967 mortos: Desde o início da 

pandemia, de 632 compromissos na agenda presidencial, 

apenas 47 tinham alguma relação com o combate ao novo 

coronavírus. No mês anterior, tinham sido apenas seis.

 21 de junho de 2020, 50.591 mortos: Como o governo 

Bolsonaro nada faz neste sentido, o Congresso Nacional se 

compromete a decretar luto pelos mais de 50 mil 

brasileiros mortos

 22 de junho de 2020, 51.271 mortos: Mesmo diante da maior 

emergência sanitária em um século, o Brasil completa 38 

dias sem Ministro da Saúde.

 

5. Tais condutas gravosas sobrelevam no campo 

orçamentário, financeiro e administrativo em que, decorridos 

mais de 100 (cem) dias do reconhecimento do estado emergencial 

(Lei nº 13.797, de 6 de fevereiro de 2020) e da declaração de 

situação de calamidade pública (Decreto nº 6, de 20 de março de 

2020) e de implementação do Regime Extraordinário Fiscal (Emenda 

Constitucional nº 106, 7 de maio de 2020), as medidas adotadas 

pela União para a execução dos recursos são irrisórias dadas a 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/acabou-materia-no-jornal-nacional-diz-bolsonaro-sobre-atraso-em-divulgacao-de-boletim-da-covid-19.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica%2C863124/bolsonaro-recomenda-invadir-hospitais-arranja-jeito-de-entrar-e-film.shtml
https://www.oantagonista.com/brasil/apos-fala-de-bolsonaro-vereadores-tentam-invadir-hospital-em-fortaleza/
https://oglobo.globo.com/rio/grupo-chuta-portas-derruba-computadores-em-alas-de-pacientes-com-covid-19-no-ronaldo-gazolla-24477088
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/11/bolsonaro-diz-ter-vetado-trecho-de-projeto-que-dava-a-sindico-poder-de-barrar-festas-em-condominio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/19/coronavirus-covid-mortes-casos-19-junho.htm
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-fala-em-reabertura-no-dia-em-que-o-brasil-ultrapassa-1-milhao-de-casos-de-covid-19/
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-ignora-coronavirus-em-agenda-oficial-1-24489676
https://brpolitico.com.br/noticias/congresso-deve-decretar-luto-por-50-mil-mortos/
https://brpolitico.com.br/noticias/congresso-deve-decretar-luto-por-50-mil-mortos/


urgência e as necessidades relevantes de saúde públicas em jogo, 

e considerados os créditos extraordinários autorizados, conforme 

demonstram dados oficias do Governo do Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP), alguns com análises em curso 

por este Tribunal no âmbito do Coopera, indicativos de 

comportamento omissivo em atender demandas públicas prementes. 

 
5.1.  O Conselho Nacional de Saúde apresentou, em 09 de   

junho de 2020, Boletim Cofin 2020/06/09/1-2AeB-3-4AaD3 com 

resultados da análise da execução orçamentária das ações para a 

Covid-19, pela Comissão de Orçamento e Financiamento, formulado 

por especialistas do setor, cuja síntese diagnóstica é “Governo 

segue moroso no repasse de benefícios da emergência”4 e aponta 

os dados da baixa execução orçamentária pelo Executivo, nas 

ações de cidadania e de saúde, em que pese a urgência da situação 

sob enfrentamento. Desde então, a publicação regular dos 

boletins tem salientando de forma continuada a baixa execução 

dos recursos de saúde. 

 
6. Agrava-se essa inexecução quando se observa uma nova 

atuação do Executivo Federal, em postura dos ora Representados 

que, sob as críticas da conjuntura de má gestão do Governo, que 

vem de fatores antecedentes à pandemia e agravadas pelo modus 

operandi no enfrentamento, vem negociando apoio parlamentar 

junto ao chamado grupo “Centrão”, em evidente negociação de 

cargos e contingenciamento de recursos aos Estados e Municípios, 

como denuncia cotidianamente a mídia, destacando-se mais 

acentuadamente as recentes reportagens trazidas pelos periódicos 

Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo (Estadão), 

 

 
 

3 Fonte: 

http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/cofin/boletim/Boletim_2020_06 

09_T1_2Ae2B_3_4_ate_08_RB-FF-CO_rev.pdf 
4 http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-informes/1222-boletim-do- 

cns-mostra-que-governo-segue-moroso-no-repasse-de-beneficios-da-emergencia- 

publica 

http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/cofin/boletim/Boletim_2020_0609_T1_2Ae2B_3_4_ate_08_RB-FF-CO_rev.pdf
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/cofin/boletim/Boletim_2020_0609_T1_2Ae2B_3_4_ate_08_RB-FF-CO_rev.pdf
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-informes/1222-boletim-do-cns-mostra-que-governo-segue-moroso-no-repasse-de-beneficios-da-emergencia-publica
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-informes/1222-boletim-do-cns-mostra-que-governo-segue-moroso-no-repasse-de-beneficios-da-emergencia-publica
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-informes/1222-boletim-do-cns-mostra-que-governo-segue-moroso-no-repasse-de-beneficios-da-emergencia-publica


com os seguintes fatos que indiciam postura comissiva de desvio 

de finalidade na aplicação de recursos públicos: 

 
a) Em 18 de junho de 2020 – O Estado de São Paulo: “Como 

o Estadão revelou, o ministro tenta agradar aos gestores do SUS 

e ao mundo político na partilha dos R$ 10 bilhões. O Palácio do 

Planalto cobra que parlamentares de partidos do Centrão sejam 

privilegiados”5. 

b) Em 18 de junho de 2020 - O Globo: “Governo assedia 

deputados do PSL. Ala não bolsonarista do partido perde força”6. 

c) Em 21 de junho de 2020 – A Folha de São Paulo: 

”Ofensiva do centrão tenta mudar critérios técnicos para 

distribuição de R$ 10 bilhões contra a pandemia”7. 

 

 
II – MEDIDAS FISCAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA E RESGAURDO DOS GESTORES PÚBLICOS. 

 

 
7. De modo a viabilizar a imprescindível atuação do Poder 

Executivo, em todos os níveis da federação, propiciando a 

necessária segurança jurídica, ante o prenúncio de impactos 

avassaladores no campo sanitário e econômico decorrentes estado 

de pandemia, segundo as análises epidemiológicas e os avanços 

da contaminação, o Congresso Nacional atuou no sentido de 

reconhecer o estado de calamidade pública - Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020 – autorizativo de dispensa do 

 

5Fonte: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,covid-19-pazuello-adia- 

decisao-sobre-entregar-r-10-bi-a-gestores-do-sus-ou-centrao,70003337686 

.6Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/governo-assedia-deputados-do-psl- 

ala-nao-bolsonarista-do-partido-perde-forca-24485183 

7
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/06/ofensiva-do- 

centrao-tenta-mudar-criterios-tecnicos-para-distribuicao-de-r-10-bilhoes- 

contra-a-pandemia.shtml 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Ccovid-19-pazuello-adia-decisao-sobre-entregar-r-10-bi-a-gestores-do-sus-ou-centrao%2C70003337686
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Ccovid-19-pazuello-adia-decisao-sobre-entregar-r-10-bi-a-gestores-do-sus-ou-centrao%2C70003337686
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-assedia-deputados-do-psl-ala-nao-bolsonarista-do-partido-perde-forca-24485183
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-assedia-deputados-do-psl-ala-nao-bolsonarista-do-partido-perde-forca-24485183
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/06/ofensiva-do-centrao-tenta-mudar-criterios-tecnicos-para-distribuicao-de-r-10-bilhoes-contra-a-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/06/ofensiva-do-centrao-tenta-mudar-criterios-tecnicos-para-distribuicao-de-r-10-bilhoes-contra-a-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/06/ofensiva-do-centrao-tenta-mudar-criterios-tecnicos-para-distribuicao-de-r-10-bilhoes-contra-a-pandemia.shtml


cumprimento da meta de resultado primário e da limitação de 

empenho, conforme art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000. 

8. Aliada a tal medida, foi promulgada a Emenda 

Constitucional nº 6, de 7 de maio de 2020, que cria, nos termos 

do seu art. 1º, regime extraordinário fiscal, financeiro e de 

contratações para atender às necessidades decorrentes da 

pandemia, somente naquilo em que a urgência for incompatível com 

o regime regular. 

10. Sobreleva que tais diplomas normativos estabeleceram 

marcos temporais antecedentes, inclusive, às suas expedições, 

reconhecendo o estado emergencial já declarado pelo Estado 

Brasileiro desde 6 de fevereiro de 2020 por meio da Lei nº 

13.979, de modo a avalizar a atuação dos gestores públicos, nos 

aspectos orçamentário e financeiro. 

11. A prudência exigida do gestor público ante o estado 

calamitoso sob enfrentamento deve voltar-se, em absoluto, para 

a proteção sanitária da população e, de modo relativo, às medidas 

do campo econômico e social. A suspensão das regras fiscais e a 

não contabilização dos créditos extraordinários no teto de gasto 

viabilizaram a expansão das despesas primárias com o propósito 

específico de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

12. Todavia, em postura de negação de uma realidade que 

grita com mais de 1.000 (mil) óbitos diários, com mais de 1 

milhão de pessoas contaminadas – atingido, inclusive, 

considerável contingente de profissionais de saúde -, de 

precariedade das condições hospitalares, do aumento alarmante 

do desemprego, o ora Presidente da República persiste em atuar 

negando essa realidade criando dificuldades para os entes 

federativos e ferindo o dever de cooperação que as 

circunstâncias impõem como responsabilidade pública. 



III - A ampliação das despesas para enfrentamento da pandemia e 

a (in) execução orçamentária. 

 

 
13. Desde março de 2020, o Governo Federal e o Congresso 

Nacional atuaram no campo orçamentário para inclusão de recursos 

para ações de enfrentamento da Covid-19. Todavia, como de noção 

comezinha no campo das finanças públicas, a orçamentação 

consiste, por assim dizer, numa declaração de que tais e tantos 

recursos se destinam a uma ação pública. A realização dessa ação 

somente se viabilizará com a efetiva execução dos recursos, que 

deveria ser compatível com a urgência e relevância que ampararam 

constitucionalmente a edição das Medidas Provisórias que 

autorizaram as respectivas dotações. Eis a esfera da omissão e 

do desvio de finalidade do Governo Federal, sob diretriz do 

Primeiro Representado e execução do Segundo Representado. 

14. Analisando, portanto, as Medidas Provisórias de crédito 

extraordinário editadas sob a impositiva condição de urgência e 

relevância pela pandemia, conforme tabelas listadas abaixo, no 

campo das ações e serviços públicos de saúde, nota-se a baixa 

execução orçamentária, sem que se apresente causa justificável. 

 

Tabela 1 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente 
do Coronavirus - MS 

Medida Provisória - Plano 
Orçamentário 

Dotação Atual 
- LOA 

 

Empenhado 
 

Liquidado 
 

Pago 

MP01 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 924, de 13 de março 
de 2020 

 

 

4.838.795.979 

 

 

2.579.315.359 

 

 

1.826.528.367 

 

 

1.760.704.763 

CV60 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 941, de 2 de abril de 
2020 

 

 

2.048.736.866 

 

 

1.633.019.803 

 

 

1.624.045.854 

 

 

1.624.045.854 

CV20 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 940, de 2 de abril de 
2020 

 

 

9.444.373.172 

 

 

6.522.535.183 

 

 

6.078.275.795 

 

 

6.036.705.126 

CV30 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 947, de 8 de abril de 
2020 

 

 

2.600.000.000 

 

 

408.037.000 

 

 

173.377.000 

 

 

173.377.000 

CV70 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 967, de 19 de maio 
de 2020 

 

 

5.566.379.351 

 

 

2.188.065.651 

 

 

2.149.703.903 

 

 

2.149.580.493 



CV40 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 969, de 20 de maio 
de 2020 

 

 

10.000.000.000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

CV50 - COVID-19 - Medida 
Provisória nº 976, de 4 de junho 
de 2020 

 

 

4.469.224.000 

 

 

12.710.883 

 

 

7.003.003 

 

 

6.677.937 

 

TOTAL 
 

38.967.509.368 
 

13.343.683.878 
 

11.858.933.922 
 

11.751.091.173 

Fonte: Siop. Consulta em 26-6-2020. 

 

 

 

15. O conjunto das Medidas Provisórias citadas destinou R$ 

38,9 bilhões para a ação de Enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, 

no entanto, decorridos cerca de 100 dias após a edição da 

primeira Medida, os valores pagos são de apenas R$ 11,5 bilhões, 

correspondendo a 30% da dotação autorizada para enfrentamento 

da pandemia. 

16. E, mais, ainda quando há execução, em verdade há uma má 

execução, ou uma execução que tem dilapidado recursos públicos, 

sem devida aplicação final ao interesse público. Nesse sentido, 

por exemplo, para citar fato mais recente, noticia o site 

“Yahoo”8, com base em dados apresentados pelo próprio Ministério 

da Saúde, através da Lei de Acesso à Informação, a retenção de 

cerca de 5,6 milhões de testes diagnósticos para Covid-19 que 

deveriam ser distribuídos aos Estados e Municípios, sendo 

notório que a testagem é das medidas mais colaborativas à 

prevenção e controle, por propiciar segurança à análise 

epidemiológica. 

17. Nota-se que a Medida Provisória 969, editada em 20 de 

maio de 2020, destinou R$ 10 bilhões ao enfrentamento da 

pandemia, mediante previsão de transferência dos recursos aos 

entes subnacionis, todavia, até 26 de junho de 2020, não houve 

execução dos recursos. 

 
8 Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/governo-bolsonaro-mantem-em-estoque- 

56-milhoes-de-testes-para-covid-19-151608839.html 

https://br.noticias.yahoo.com/governo-bolsonaro-mantem-em-estoque-56-milhoes-de-testes-para-covid-19-151608839.html
https://br.noticias.yahoo.com/governo-bolsonaro-mantem-em-estoque-56-milhoes-de-testes-para-covid-19-151608839.html


18. Outra vertente de análise cabível é a dos recursos 

autorizados por modalidade de aplicação que apontam idêntica 

leniência da gestão governamental, afrontando o princípio da 

eficácia. Conforme tabela a seguir, percebe-se que o baixo grau 

de execução dos recursos afeta, particularmente, as aquisições 

diretas do governo federal e as transferências aos entes 

federados. 

 

Tabela 2: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
Decorrente do Coronavirus – MS (R$) 

 

Modalidade 
LOA - Dotação 

Atual 
 

Empenhado 
 

Liquidado 
 

Pago 

31 - Transferências a Estados e ao 
Distrito Federal - Fundo a Fundo 

 
9.992.269.045 

 
4.099.262.123 

 
4.050.086.540 

 
4.050.086.540 

 

40 - Transferências a Municípios 
 

96.246.041 
 

- 
 

- 
 

- 

41 - Transferências a Municípios - 
Fundo a Fundo 

 

16.875.893.107 
 

5.800.782.867 
 

5.789.243.505 
 

5.789.243.505 

50 - Transferências a Instituições 
Privadas sem Fins Lucrativos 

 
12.000.000 

 
12.000.000 

 
12.000.000 

 
8.500.000 

 

80 - Transferências ao Exterior 
 

542.294.000 
 

432.376.875 
 

432.376.875 
 

432.376.875 

 

90 - Aplicações Diretas 
 

11.405.669.968 
 

2.956.124.805 
 

1.563.141.087 
 

1.458.798.339 

91 - Aplicação Direta Decorrente 
de Operação entre Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos 
Orçamentos F/S 

 

 

 

43.137.207 

 

 

 

43.137.208 

 

 

 

12.085.915 

 

 

 

12.085.915 

 

TOTAL 
 

38.967.509.368 
 

13.343.683.878 
 

11.858.933.922 
 

11.751.091.173 

Fonte: Siop. Consulta em 26-6-20. 

 

 

 

19. Em relação às aquisições diretas pelo Ministério da 

Saúde, os valores pagos são de apenas 13% do total autorizado. 

Isto é, a Pasta Ministerial ainda não pagou quase 90% dos valores 

referentes às aquisições diretas, responsáveis pela compra de 

insumos de saúde como respiradores, testes e máscaras. 

20. Para as transferências aos entes federados, foram 

autorizados quase R$ 27 bilhões, tendo sigo pago pouco mais de 

1/3 dos valores (R$ 9,8 bilhões). Importa destacar que, nessa 



seara, não há maiores dificuldades operacionais, tendo em vista 

que a transferência fundo a fundo requer apenas a edição de 

portarias pelo Ministério da Saúde e a execução dos recursos, 

dispensando instrumentos como convênios ou congêneres. Todavia, 

ainda há R$ 17,1 bilhões de saldo a pagar nas transferências aos 

entes para ações de enfrentamento da pandemia. 

21. É relevante também uma análise da execução mensal das 

transferências de saúde para os entes em razão da pandemia, como 

estratificado na Tabela 3 adiante. Percebe-se que, entre abril 

e maio, houve redução de quase R$ 2 bilhões nas transferências 

aos entes na área da saúde para enfrentamento da pandemia, mesmo 

com maior disponibilidade orçamentária, oriunda dos valores 

autorizados no mês referido e dos recursos não executados nos 

meses anteriores. Novamente, convém lembrar que as dotações 

autorizadas pelas Medida Provisória 969, em 20 de maio, tiveram 

execução ZERO, o que se prolongou até o período atual(26 de 

junho). 

 

Tabela 3: Enfrentamento da pandemia - recursos MS transferidos a 
entes 

Mês LOA Empenho Pago 

 

MARCO 

 

3.806.678.479 

 

1.026.809.562 

 

1.026.809.562 

 

ABRIL 

 

6.050.894.467 

 

4.312.957.941 

 

4.255.625.629 

 

MAIO 

 

12.439.793.607 

 

2.644.875.488 

 

2.369.107.058 

 

JUNHO 

 

4.667.041.640 

 

1.915.402.000 

 

2.187.787.796 

Fonte: SigaBrasil e Siop. Consulta em 26-6-2020. 

 

 
22. Releva atentar que a redução das transferências de saúde 

entre abril e maio ocorreu justamente no momento de crescimento 

das notificações de casos e óbitos associados ao COVID-19. Os 

gráficos 1 e 2 a seguir mostram a redução das transferências, 

concomitante ao aumento dos casos/óbitos de COVID-19. Vale 

salientar que, apesar da redução das transferências, havia 

valores disponíveis para execução. Em maio, houve ampliação das 



dotações em R$ 12,44 bilhões, fora o saldo a empenhar e a pagar 

dos meses anteriores. 

 

 

 

 

 

4,50 

Gráfico 1: Transferência aos entes para 
enfrentamento da pandemia (R$ 

bilhões) - MS 
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Gráfico 2: Casos acumulados e óbitos 
acumulados 
(Covid-19) 
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Fonte: Siop e SigaBrasil. Consulta em 26-6-2020. Fonte: MS. Atualizado até 

20-6. 

 

 

 

 

23. Novamente, convém salientar a inexecução dos recursos 

da MP 969. Como reportou o jornal Folha de São Paulo (matéria 

já referenciada), negociações políticas teriam implicado o 

travamento do acordo feito entre o General Eduardo Pazuello, 

ministro-interino da Saúde, com municípios e estados sobre a 

distribuição dos R$ 10 bilhões da Medida Provisória 969/2020, 

de modo que o tema foi retirado da pauta da reunião da Comissão 

Tripartite, fórum competente para deliberação no âmbito do SUS 

– como deve ser segundo as diretrizes constitucionais e da Lei 

nº 8.080/90. 

 
IV – INDÍCIOS DE DESVIRTUAMENTO NA APLICAÇÂO DE RECURSOS 

PÙBLICOS. INDÍCIOS DE CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 
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24. As circunstâncias apontadas indicam que a retenção dos 

recursos para combater a pandemia tem duplo caráter de desvio 

de finalidade: um, porque a leniência fomenta os já acentuados 

riscos sanitários que se enfrenta e sacrifica vida; dois, tem 

objetivos políticos confessos, na medida em que o Ministro 

Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, decide adiar a discussão 

sobre a destinação de recursos emergenciais para definir se 

segue critérios técnicos - obrigatórios por força da Lei nº 

8.080/1990 e regulamentações infralegais) - ou se eles servirão 

a objeto de barganha de apoio político ao Presidente da 

República, que se encontra ameaçado de impeachment. 

 
25. As únicas medidas enérgicas do Governo Federal são no 

sentido de esconder e tentar manipular dados sobre a pandemia, 

negar evidencias científicas, submeter a população a tratamentos 

sem respaldo, e condenar as práticas cautelosas e responsáveis 

dos gestores dos entes federativos que têm demandado trabalho 

extra dos Poderes da República, notadamente os órgãos de 

controle e o Judiciário, para conter ou corrigir essa postura 

ilegítima dos dirigentes do Poder Executivo, responsáveis 

máximos pelo enfrentamento da Covid-19 que, para além dos ora 

Representados, ainda conta com um Comitê de Crise para 

Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (Decreto nº 

10.404/2020). 

 
26. Além de milhares de mortes teremos ainda milhões de 

miseráveis, e não só aqueles que retornarão à condição de 

miseráveis, mas também aqueles que nunca lá, estiveram, mas 

foram empurrados pela ausência de políticas públicas, e, bem 

como descompromisso do Governo Federal em gerir e distribuir 

recursos. 

 
27. Fortes são, portanto, os indícios de que as posturas dos 

Representados se enquadram em desvirtuamento do dever de 



aplicação e destinação de recursos públicos, configuradores de 

desvios aos princípios do art. 37 da Constituição Federal que 

se impõem ao gestor público e incorrência, em tese, em hipóteses 

de ilícito de responsabilidade de improbidade administrativa, 

nos termos da Lei nº 1.079/1950 e da Lei nº 8.492/1992. 

 

 

V – PEDIDOS: 

 

 

 

28. Ante o exposto, pede-se ao TCU que audite as razões de 

baixa execução dos recursos já autorizados por meio de Medidas 

Provisórias de crédito extraordinário para o Ministério da 

Saúde, sem prejuízo de outras destinações aqui não citadas que 

esta Corte, no exercício de suas competências, vislumbre como 

pertinentes ao controle, para enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, considerando as seguintes perspectivas omissivas ou 

desvirtuantes: 

a) no caso das aquisições diretas, investigando as razões pelas 

quais o Ministério da Saúde não adquiriu insumos de saúde para 

distribuição aos entes federativos; ou que, tendo adquirido, 

qual o motivo de retenções, privando a efetividade do alcance 

do interesse público; 

b) no caso das transferências aos entes, investigando as razões 

da baixa execução, em particular, a redução dos valores 

transferidos entre abril e maio, apesar da ampliação da 

disponibilidade orçamentária e financeira, notadamente quanto à 

Medida Provisória n. 969/2020; 

c) detecção de eventual submissão dos recursos de enfrentamento 

da pandemia às questões político-partidárias, como apontam as 

matérias jornalísticas citadas, passíveis de caracterização de 

grave desvio de finalidade. 



29. Os recursos autorizados por Medida Provisória têm a 

justificativa da urgência, relevância e imprevisibilidade. 

Todavia, tais recursos, ao que indicam os dados do SIOP, estão 

parados ou sob lenta execução, apesar da evolução de casos e 

óbitos relacionados à pandemia. 

30. Solicita-se, por fim, a habilitação dos representantes 

como partes interessadas, em caso de admissibilidade da presente 

representação, tendo em vista a legitimidade prevista no art. 

74, § 2º da Constituição Federal e art. 237 do Regimento Interno 

deste Tribunal. 

 
31. Pede-se juntada do Boletim Cofin 2020/06/09/1-2AeB-3- 

4AaD da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho 

Nacional de Saúde – em anexo. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

 

Brasília-DF, 26 de junho de 2020. 
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ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR 
 

 

 
 

 

ERIKA KOKAY 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 
 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA 

 

 

 

 

 

 

REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS 


	EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
	CHEFE DA CASA CIVIL – GENERAL WALTER SOUZA BRAGA NETTO,
	I – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA.
	II – MEDIDAS FISCAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E RESGAURDO DOS GESTORES PÚBLICOS.
	III - A ampliação das despesas para enfrentamento da pandemia e a (in) execução orçamentária.
	IV – INDÍCIOS DE DESVIRTUAMENTO NA APLICAÇÂO DE RECURSOS PÙBLICOS. INDÍCIOS DE CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
	V – PEDIDOS:
	JEAN PAUL PRATES

